
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA    

10.11.2019r. 
 

W dzisiejszą niedzielę 

1. Obchodzimy dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 

2. Po Mszach panie z Parafialnego Zespołu Caritas zbierać będą ofiary na potrzebujących 

w naszej parafii. Można też od pań zabrać tradycyjne już „tytki adwentowe” na produkty 

„dar serca” dla potrzebujących na święta Bożego Narodzenia. 

W tym tygodniu 

1. W poniedziałek Święto Niepodległości. Msze w naszym kościele o godz. 7:30 i 18:00 

(będzie to Msza w intencji zmarłych objętych wymieniankami rocznymi, wcześniej o 

godz. 17:30 za tych zmarłych różaniec). W Kolegiacie Msza Św. dziękczynna za 

Ojczyznę o godz. 10:00. Szczegóły na plakacie w gablotce. 

2. Modlitwa za zmarłych objętych wymieniankami jednorazowymi jeszcze kilka dni o 

godz. 17:30 w połączeniu z modlitwą różańcową. Wymienianki jednorazowe można 

jeszcze dzisiaj składać do skarbony pod chórem. Wymienianki roczne zgłaszamy w 

biurze parafialnym do końca tygodnia. 

3. Kandydatów do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkania: z grupy zielonej 

we wtorek o godz. 17:30, z grupy fioletowej we wtorek o godz. 18:30, z grupy 

niebieskiej w czwartek o godz. 18:00. 

4. Spotkanie grupy AA „Nowe życie” w środę o godz. 18:00 w restauracji „Paula” w 

Kijewie. 

5. Krąg biblijny dla wszystkich w czwartek po wieczornej Mszy Św. 

6. Spotkanie dzieci do I Komunii św. w sobotę o godz. 11:45 w salce (dla obu grup). 

7. Msza Św. zbiorowa w piątek o godz. 18:00 w łączności z nowenną do Chrystusa 

Ukrzyżowanego. 

8. Ministrantów zapraszamy na zbiórki: ministrantów młodszych w sobotę na godz. 17:00, 

a lektorów w sobotę na godz. 19:00. 

9. Duszpasterstwo Młodzieży ma swoje spotkanie wyjątkowo w niedzielę o godz. 18:30. 

W przyszłą niedzielę 

1. Obchodzić będziemy Światowy Dzień Ubogich.  

2. Z racji trzeciej niedzieli miesiąca, składka remontowo-inwestycyjna.  

3. Poświęcenie książeczek dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św. podczas 

Mszy Św. o godz. 10:30. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Elżbietę Lachowicz. R.I.P. 

2. Chętnych na pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych we Francji i Hiszpanii 23-30 

września 2020r. prosimy o zgłaszanie się w biurze parafialnym lub u proboszcza. 

Szczegóły w gablotce i na stronie inteernetowej parafii. 

3. Spotkanie popielgrzymkowe do Włoch w piątek 22 listopada o godz. 18:30 w restauracji 

„Wielkopolanka“. Jest możliwość noclegu do soboty 23 listopada. 

4. Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii. 

5. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, dla dzieci „Mały 

Przewodnik Katolicki” i „Gość niedzielny”.  

 


